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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
4000597-76.2013.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante LUCIANA DE 
FRANÇA MANSANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FINACRED 
FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram 
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE 
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.

São Paulo, 22 de março de 2016.

Castro Figliolia
relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 14225

APEL. Nº: 4000597-76.2013.8.26.0637

COMARCA: TUPÃ (2ª VARA CÍVEL)

JUÍZA: DANIELLE OLIVEIRA DE MENEZES PINTO RAFFUL 

KANAWATY

APTE.: LUCIANA DE FRANÇA MANSANO

APDA.: FINACRED FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA.

EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS 

IMPROCEDENTES.

INAPLICABILIDADE DO CDC  portadora do título (cheque) 

que instruiu a execução que é empresa de factoring e beneficiário 

original do título pessoa física, o que pressupõe ter sido emitido e 

circulado o título em operações privadas e/ou comerciais  

inversão do ônus da prova descabida, porque ausentes a 

verossimilhança e a hipossuficiência exigidas pela lei  

preliminares rejeitadas.

MÉRITO  cheque  alegação de inexigibilidade do título por 

inexistência de relação comercial com a embargada  

descabimento  desnecessidade de indicação da causa debendi  

alegações de irregularidades formais no título descabidas  

ausência de ilegalidade no preenchimento, pelo emitente do 

cheque, do valor e posterior preenchimento do nome do 

beneficiário e da data, que pode ser posterior por ajuste entre as 

partes (cheque pós-datado)  ausência de alegação de nulidade de 

assinatura da emitente, perda, furto ou roubo das cártulas  cheque 

avalizado  ausência de menção à eventual impugnação pelo 

avalista, que também figura no polo passivo da execução  

alegações que não faziam ver a existência de quaisquer indícios de 

inexigibilidade dos cheques  sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do 
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TJSP  recurso não provido.

Vistos. 

Trata-se de embargos opostos por Luciana de França Mansano 

em relação à execução que lhe move, e a outro, Finacred Factoring Fomento 

Comercial Ltda.

Os embargos foram julgados improcedentes (sentença de fls. 

74/80).

Inconformada, a embargante apelou (fls. 83/91). 

Preliminarmente, pugnou pela aplicação do caso do CDC, com a inversão do ônus da 

prova prevista no referido código, sob o argumento de que a apelada é empresa 

prestadora de serviços financeiros, portanto, enquadra-se no conceito de fornecedora. 

Reiterou a alegação de inexigibilidade do título que instruiu a execução (cheque), sob 

a alegação de que jamais realizou qualquer negócio com a apelada. Não foi 

demonstrada nos autos a causa subjacente à emissão do cheque. A cártula contém 

irregularidades, quais sejam: preenchimento do campo “valores numéricos e extenso” 

por uma pessoa, “nominal” por outra e ainda, a data, por terceiro. Ela, apelante, 

demonstrou que a cártula em questão foi fornecida pela instituição financeira sacada 

há mais de sete anos. Os extratos bancários acostados aos autos não contêm 

movimentações bancárias relativas ao pagamento do cheque em questão. Como a 

apelada é empresa prestadora de serviço financeiro, deveria ter instruído a execução 

com o contrato alegadamente celebrado com ela, apelante. Pugnou pelo provimento 

do recurso, para o fim de serem julgados procedentes os embargos, com a extinção da 

execução e a condenação da apelada por litigância de má-fé, com a fixação de multa 

e indenização de 20% sobre o valor do débito.

Não houve contrarrazões (certidão de fls. 94).

Recurso regularmente processado.

É a síntese necessária.

Descabida a aplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor ao caso. A apelada é empresa de factoring, o que pressupõe que o 

emitente do título (ou, ao menos, o portador anterior), fosse empresário e tenha se 
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utilizado do serviço para fomento de sua atividade.

Ainda que assim não fosse, a pessoa originariamente indicada 

como beneficiária do cheque era pessoa física, pelo que o negócio seria entre 

particulares.

De todo modo, a inversão do ônus da prova, nos termos da 

legislação consumerista, não constitui necessariamente regra de julgamento ou de 

procedimento. Na verdade, ela constitui uma facilitação à defesa do direito do 

consumidor em Juízo, nos precisos termos preconizados pelo art. 6º, inciso VIII, do 

C.D.C.

Nem sempre o consumidor é beneficiado com a facilitação da 

defesa dos seus direitos. Como se verifica do dispositivo legal em comento, para que 

seja determinada a inversão do ônus da prova prevista na Lei nº 8.078/90, necessária 

se faz a aferição da presença de alegação verossímil ou da hipossuficiência do 

consumidor. 

Pois bem, na hipótese, não era caso de inversão do ônus da 

prova pela falta de verossimilhança da versão apresentada pela apelante pois, como 

será melhor demonstrado, as alegações de inexigibilidade do cheque se prenderam a 

aspectos puramente formais e não constituíam indícios suficientes de irregularidades 

a ensejar a pretendida inversão do ônus probatório.

Posto isso, rejeitam-se as preliminares.

Quanto ao mérito, a ilustre magistrada de 1º grau, Dra. 

Danielle Oliveira de Menezes Pinto Rafful Kanawaty, destrinchou a questão com 

acuidade, pelo que se impõe, na sequência, a transcrição de parte da r. sentença, no 

que interessa à solução da controvérsia:

“Em que pese à combatividade dos embargantes, não se 

desincumbiram de demonstrar que o título executivo, consistente em 

cheque, é nulo. Vejamos: A embargante/executada alega nunca ter 

emitido o cheque em questão, nem ao menos mantido 

relacionamento/transação de qualquer ordem com a 

exequente/embargada. Com efeito, havendo título executivo 

extrajudicial, ainda que cabível discussão quanto as exceções pessoais 

entre as partes, credor e devedor originário, o portador do título tem em 
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seu favor todas as presunções cambiais, incumbindo ao devedor elidi-la. 

Os títulos executivos são dotados de características próprias, destacando-

se a abstração, segundo a qual o título se desvincula de sua causa 

originária. Silvio De Salvo Venosa, ao comentar o artigo 887 do Código 

Civil, que trata dos títulos de crédito, refere que eles  bastam-se por si 

mesmos, salvo algumas exceções no ordenamento (Código Civil 

Interpretado, 2ª ed., p. 917.) Entretanto, ainda que a regra seja a 

desnecessidade de comprovação do negócio jurídico subjacente ao título, 

no momento em que a embargante/devedora apresenta um fato 

embargante deu-se até a numeração 000812, estando, portanto, contido 

na sequência de folhas de cheques emitidas e disponibilizadas á 

utilização à embargante. Os extratos da conta bancária colacionados 

aos autos (fls. 14-23), por mais que não indiquem movimentação por 

meio de cheque no período de 2008 a 2012, não são hábeis a 

corroborarem a tese de não emissão da cártula combatida. A uma, 

porque retratam movimentações de períodos esparsos no transcorrer de 

todos esses anos, de forma a não abarcar as movimentações bancárias 

como um todo, e, a duas, porque o fato da conta bancária permanecer 

sem lançamento/compensação de cheques por determinado período, não 

enseja a conclusão de que as folhas previamente emitidas não foram 

utilizadas. Melhor sorte não assiste, também, a sustentação de prática de 

agiotagem por parte da exequente/embargada, visto que destituída de 

elementos indiciários mínimos à tradução de tal prática nefasta”.

E a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, 

os quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no 

art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor: 

“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da 

decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.

Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer 

“a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na 

sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão 
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ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2ªTurma, Rel. Min. 

João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, 

REsp. 592.092/AL, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4ª 

Turma  Rel, Min. Fernando Gonçalves).

Os argumentos apresentados pela apelante não têm o condão 

de desconstituir os fundamentos adotados na r. sentença.

Como bem ressaltado na sentença, desnecessária a indicação 

da causa subjacente à emissão do cheque, por ser título de crédito que materializa 

obrigação autônoma e abstrata.

As irregularidades da cártula apontadas pela apelante são 

meramente formais e não convencem da inexigibilidade do título. Não há qualquer 

ilegalidade no preenchimento, pelo emitente do cheque, apenas de seu valor 

(numérico e/ou por extenso), com preenchimento posterior do nome do beneficiário, 

por se tratar de título ao portador. O preenchimento posterior da data também é 

comumente observado na prática por ajuste entre as partes (cheque pós-datado).

A apelante não nega, de forma veemente, a emissão do título. 

Não houve alegação de perda, furto ou roubo das cártulas, nem mesmo nulidade de 

assinatura.

Convém observar, também, que o título foi avalizado e o 

avalista figura como parte na execução, mas não nos presentes embargos. Não houve 

alegação de nulidade do aval e nada foi dito no sentido de ter ele também impugnado 

a existência do crédito.

Assim, não havia qualquer razão para ser afastada a plena 

exigibilidade do título.

O desfecho dado à causa, por si só, afasta o pedido de 

condenação da apelada por litigância de má-fé.

Nesses moldes, nega-se provimento ao recurso.

CASTRO FIGLIOLIA

            Relator
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